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 مجرد حرکتی مهارت یک یادداري و اکتساب بربازخورد کانون توجه  فراوانیتاثیر 
 طاهري، نقی صدیقی،  حمید رضا محمد رضا قلی زاده

 تربیت بدنی، اداره آموزش و پرورش آمل کارشناس ارشد - ١
 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد - ٢

  مقدمه
 مطالعات برخی .باشد می توجه کانون بازخورد تاثیر است گرفته قرار توجه مورد افزوده بازخورد مورد در "اخیرا که هایی نقش جمله از

 نیز مطالعات برخی .اند داده نشان را شد استفاده بیرونی توجه کانون بازخورد آن در که تمریناتی بهتر کارآمدي و مثبت اثرات علمی

 باعث کمتر فراوانی با بیرونی توجه کانون بازخورد ارائه معتقدند محققان .کردند گزارش را بیرونی توجه کانون بازخورد منفی اثرات

 حرکتی مهارت بیشتر کارآمدي مربوطه، اطالعات تر عمیق پردازش به منجر که شده ريیادگی فرایند در فراگیرندگان تر فعاالنه درگیري

 این علت دار معنی بطور تواند نمی بازخورد از اطالعات پردازش که معتقدند نیز محققین برخی اما .شود می صحیح حرکات تثبیت و

ّ ، توجه کانون نوع و باخورد فراوانی نوع اثر وصخص در موجود ابهام وجود با بنابراین .باشد مربوطه هاي یافته و یافته  متقابل اثر "خصوصا

 دنبال به حاضر تحقیق .دارد وجود زمینه این در بیشتري مططالعه به نیاز تکلیف پیچیدگی و مهارت سطح توجه، کانون با بازخورد

 کدام که سوال این به پاسخ و بوده مبتدي افراد در حرکتی اجراي و یادگیري بهبود منظور به توجه کانون بازخورد کاربردهاي از استفاده

 دارد؟ بیشتري تاثیر والیبال تنیسی سرویس عملکرد بر توجه کانون بازخورد فراوانی
 تحقیق روش 

 با کنندگان شرکت .شدند انتخاب آمل شهرستان والیبال آموزشی هاي کالس پسر آموزان دانش بین از داوطلب نفر 48 پژوهش این در

 استنلی برتري دست پرسشنامه بوسیله که بودند دست راست همگی جسمی، و ذهنی هاي ناتوانایی بدون سال، 17 تا 14 سنی دامنه

 ..گرفتند قرار توجه کانون بازخورد انواع گروه 4 در تصادفی بطور دگانکنن شرکت .بود شده تعیین کارن
  گیري اندازه وسایل و ابزار

 )گرم 280 تا 260 وزن و سانتیمتر 67 تا 65 محیط( قانونی اندازه با والیبال توپ یک از و .شد انجام استاندارد والیبال زمین در پژوهش 
 سرویس آزمون از .باشد یکسان همه براي شرایط تا گرفت می قرار تنظیم و بررسی مورد توپ فشار جلسه هر از قبل که بود شده استفاده

  .شد استفاده والیبال سرویس در دقت گیري اندازه براي ایفرد والیبال
 تحقیق اجراي روش

 مرحله در .دادند انجام اختصاصی کردن گرم و کششی تمرینات دقیقه 15 افراد جلسات تمام در .گردید انجام جلسه پنج در تمرینات

   ).ها کوشش بین استراحت دقیقه 2( شد اجرا کوششی 10 بلوك 3 در که بود تمرینی کوشش 30 شامل جلسه هر فراگیري
   يآمار يها روش

استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تحلیل واریانس عاملی مرکب و آزمون تعقیبی توکی براي تجزیه و تحلیل داده ها 
 .گردید
   نتایج
 در %100فراوانی با درونی توجه کانون بازخورد ،%33 فراوانی با بیرونی توجه کانون بازخورد هايگروه که داد نشان پژوهش این نتایج

 .آوردند بدست را امتیازات ترین ضعیف و بهترین بترتیب هاگروه سایر با مقایسه
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  گیري نتیجه و بحث
باعث افزایش بکارگیري فعالیت هاي پردازش اطالعات خاصی شده،  شود بیان  %)33( کمتر فراوانی با بیرونی توجه کانون بازخورد که هنگامی

و از فرضیه  .گردد تکالیف یادداري و یادگیري مانع تواند می زیاد فراوانی با بازخورد .و این امر به نوبه خود موجب افزایش یادگیري می گردد
 . راهنمایی که ارائه بازخورد پس از هر کوشش به خاطر وابستگی به اطالعات بازخوردي زیان بخش می باشد حمایت می کند

 نوع بازخورد کانون توجه – نوع فراوانی بازخورد : واژگان کلیدي
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